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Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η αστεακή εγκληματικότητα, με τα ιδιαίτερα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
της, συνεχίζει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο εγκληματολογικό
ζήτημα. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού αυτού μαθήματος προσεγγίζονται σφαιρικά
οι διάφορες όψεις του φαινομένου, μέσα από τα πορίσματα των σύγχρονων
εγκληματολογικών ερευνών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην αστεακή
εγκληματικότητα στις πόλεις, μέσα από την εννοιολογική της οριοθέτηση, την
εξέλιξή της και τις διαστάσεις της όσο και στις άτυπες κοινωνικές αντιδράσεις και
ιδιαίτερα στο φόβο του εγκλήματος. Ο προβληματισμός εστιάζεται στη μορφή που
παίρνει η σχέση μεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών φαινομένων και στους
παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη δημιουργία ή/και έντασή τους. Εξετάζονται τα
επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τόσο την
εγκληματικότητα των αστεακών κέντρων όσο και το «φόβο του εγκλήματος» και
αναλύονται κριτικά οι έννοιες της «διακινδύνευσης», της «υποκειμενικής
πρόσληψης του κινδύνου», του «ευάλωτου», κάτω απ’ το πρίσμα της
αλληλόδρασης μιας σειράς ατομικών και κοινωνικών παραγόντων (φύλο, ηλικία,
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης, τόπος και μορφή κατοικίας
κλπ). Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται, επίσης, στο ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης στη δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και ‘ηθικού
πανικού’, καθώς και στις επιπτώσεις που έχει στις στάσεις των πολιτών η
κλονισμένη εμπιστοσύνη τους απέναντι στους φορείς άσκησης του επίσημου
κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. Η προσέγγιση του θέματος συμπληρώνεται
μέσα και από την εξέταση των συνεπειών του φόβου του εγκλήματος σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο και κατά κύριο λόγο στις τιμωρητικές στάσεις των πολιτών
καθώς και στην αντεγκληματική πολιτική.
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Κύριες θεματικές ενότητες:

 Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τα αντικείμενα
του μαθήματος
-Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της εγκληματολογικής
έρευνας στους παρακάτω τομείς.
 Αστεακή εγκληματικότητα
-Από τη Σχολή του Σικάγου στην Περιβαλλοντική Εγκληματολογία
-Σχέση πόλης και εγκληματικότητας (ερευνητικά
χαρτογράφησης – σχέση με περιβαλλοντική πρόληψη)

δεδομένα

-

τεχνικές

του

δρόμου-

-Ποσοτικές διαστάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (συγκριτική προσέγγιση)
-Ποιοτικά χαρακτηριστικά
αντικοινωνικότητες)

(είδη

αδικημάτων

-

έγκλημα

 Ανασφάλεια
-Εννοιολογική οριοθέτηση
-Εξηγητικοί παράγοντες (αστεακό περιβάλλον, θυματοποίηση, ΜΜΕ, εμπιστοσύνη
στην αστυνομία κλπ)
-Συνέπειες (σε ατομικό, συλλογικό επίπεδο και στην αντεγκληματική πολιτική :
συμμετοχικά μοντέλα - κοινοτική αστυνόμευση- μηδενική ανοχή)
 Τιμωρητικότητα
-Εννοιολογική οριοθέτηση
-Είδη και μορφές τιμωρητικότητας
-Συσχέτιση με αστεακή εγκληματικότητα, θυματοποίηση, ανασφάλεια (έρευνες)
-Συνέπειες στην αντεγκληματική πολιτική

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Απαλλακτικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται πριν την ολοκλήρωσή τους στο
πλαίσιο του μαθήματος.
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Στη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται, επίσης, υπ’ όψιν η παρουσία και συμβολή
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο αυτό.

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
















Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Από τη οικολογική προσέγγιση της
εγκληματικότητας στις σύγχρονες έρευνες ενδοαστεακής κατανομής της, σε
Ελλάδα και Ευρώπη.
Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της «εγκληματικότητας του δρόμου».
Τεχνικές χαρτογράφησης της εγκληματικότητας.
Μεθοδολογικά ζητήματα της γεωγραφικής/κοινωνιολογικής ανάλυσης της
εγκληματικότητας.
Περιβαλλοντική Εγκληματολογία και τοπικές πολιτικές πρόληψης της
εγκληματικότητας.
Άτυπες κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο:
Ανασφάλεια-Φόβος του εγκλήματος.
Εμπειρική διερεύνηση του κοινωνικού φαινομένου του φόβου του
εγκλήματος:
Έρευνες
θυματοποίησηςΈρευνες
στάσεων
και
αναπαραστάσεων.
Ο φόβος του εγκλήματος ως κατ’ εξοχήν αστεακό φαινόμενο. Ο ρόλος της
μεταβλητής «μέγεθος οικισμού».
«Ευάλωτο» και ανασφάλεια. Ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των
υποκειμένων του φόβου του εγκλήματος.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο «ηθικός πανικός».
Στάσεις των πολιτών απέναντι στο Σύστημα Απονομής της Ποινικής
Δικαιοσύνης και φόβος του εγκλήματος.
Συνέπειες του φόβου του εγκλήματος σε ατομικό επίπεδο: ΤιμωρητικότηταΡατσισμός-Ξενοφοβία-Ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας.
Συνέπειες του φόβου του εγκλήματος στην αντεγκληματική πολιτική:
Πολιτικές ασφάλειας και επέκταση του πεδίου άσκησης του κοινωνικού
ελέγχου του εγκλήματος.
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